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Annex 4. Entrevista Antoni Poveda 

Antoni Poveza Zapata és l’alcalde de Sant Joan Despí, municipi per on discorre la traça del 

Trambaix. A més, és Vicepresident 2n del Consell d’administració de la ATM, vocal del consell 

executiu de la ATM i president de la EMT. 

La reunió amb Antoni Poveda va tenir lloc al Juliol de 2009 i l’entrevista va ser contestada via 

e-mail. Com es pot comprovar a continuació, l’entrevista s’estructura en una primera part, en 

la que es demana certa documentació, una segona part, on es fan preguntes com a alcalde de 

Sant Joan Despí, i una tercera part, amb preguntes com a representant de la ATM i la EMT. 

1 DOCUMENTACIÓ: 

1.1 Evolució del nombre d’usuaris del Trambaix des de la seva posada 
en marxa: 

Des de que es va posar en marxa el Trambaix, abril del 2004, portem més de 70.5 milions de 

validacions. Podem dir que des del principi el nombre de persones usuàries ha estat molt 

elevat i que va augmentat cada any, al voltant d’1,5 milions. 

Any 2004 (des d’abril): 5.734.072 validacions. 

Any 2005: 10.197.889 validacions. 

Any 2006: 12.814.653 validacions. 

Any 2007: 14.245.710 validacions. 

Any 2008: 15.659.554 validacions. 

Any 2009 (fins al setembre): 11.856.879 validacions. 

1.2 Fotografies de la ciutat de Sant Joan Despí abans i després del 
Trambaix: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 1:Fotografia de les obres d'urbanització relaciones 

amb el trambaix a l'Avinguda Barcelona de Sant Joan Despí 
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1.3 Sistema de finançament de la construcció i explotació del tramvia  

El cost total de la inversió de primer establiment del Trambaix s’han finançat amb crèdits 

subscrits per la societat concessionària. La part corresponent a la inversió en infraestructura, 

via, catenària i urbanització (aproximadament un 75% del total) és abonada per la Generalitat 

de Catalunya a través de l’ATM mitjançant aportacions anuals contra un crèdit pressupostari 

plurianual aprovat pel Govern i vigent fins el 2015.  

La resta de la inversió es retribuïda per l’ATM al concessionari al llarg de la vida de la concessió 

(fins el 2032) conjuntament amb les despeses d’explotació i el benefici industrial mitjançant 

una “tarifa tècnica” determinada amb criteris de risc de demanda. Aquest risc ve donat per 

una corba-objectiu de viatgers anuals (nombre de validacions) previstos. Si el nombre de 

validacions queda per sota de la previsió, el concessionari és penalitzat amb un “malus”, 

l’import del qual és més elevat quan major sigui la distància a l’objectiu que s’havia d’assolir.  

Si el nombre de validacions supera el previst, en canvi, el concessionari rep un “bonus” 

equivalent a un percentatge sobre a l’escreix de recaptació tarifària. Les liquidacions de la 

tarifa tècnica es practiquen mensualment un cop deduïts els ingressos tarifaris, i el 

bonus/malus s’imputa al final de cada exercici. 

1.4 Possibles estudis d’impacte ambientat i urbanístic de la unió dels 
tramvies per la diagonal o per altres traçats (si escau): 

Estudis d’impacte ambiental i urbanístics de la unió dels tramvies per la Diagonal: l’oficina de la 

Diagonal establerta al si de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona està 

Il·lustració 2: Imatge del Trambaix en l’Avinguda 

Barcelona en les proximitats del Poliesportiu 

Francesc Calvet. 

Il·lustració 3: Imatge del Trambaix en la 

intersecció de l'Avinguda Barcelona amb la 

Carretera de Cornellà a Sant Feliu 
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desenvolupament el que es podria anomenar un projecte bàsic d’urbanització, el qual definirà 

les característiques de la remodelació de l’avinguda, la posició en planta de la plataforma 

tramviària i les seves seccions tipus.  

Lògicament, els serveis tècnics de l’ATM col·laboren estretament amb l’oficina per garantir la 

funcionalitat tècnica del traçat tramviari que es formularà.  Aquest treball tindrà en compte les 

aportacions que hauran fet els ciutadans i les ciutadanes durant el període de suggeriments 

obert (fins el 30 de setembre), inclourà variants i serà sotmès a consulta popular l’abril de 

2010. Un cop resolta la consulta, pel que fa a la plataforma tramviària, es procedirà a la 

redacció dels documents projectuals pautats per la llei 4/2006 (ferroviària) -l’estudi informatiu, 

la memòria ambiental i el projecte constructiu- per part de l’organisme competent (en principi, 

l’ATM per delegació de la Generalitat de Catalunya segons l’esperit de la disposició addicional 

tercera de l’esmentada llei). 

2 PREGUNTES COM ALCALDE Y CIUTADÀ DE SANT JOAN DESPÍ 

a. Com creu que ha canviat la ciutat de Sant Joan Despí degut al tramvia? 
 

Fonamentalment en tres nivell claus: 

En primer lloc a nivell urbanístic, ja que ha permet reurbanitzar tota l’avinguda de Barcelona, 

per exemple. En segon lloc a nivell de mobilitat ja que, evidentment ha millorat el transport 

públic de la nostra ciutat entre els barris i entre les ciutats més properes i Barcelona. I, en 

tercer lloc a nivell social ja que ha apropat als barris de la nostra ciutat, com deia, creant una 

interacció social i un apropament necessari. 

b. Quins beneficis destacaria del pas del traçat d’aquest sistema de transport 
públic per la ciutat?  

 

Tenir un transport públic sostenible, de qualitat, adaptat, ecològic... suposa una aposta clara 

pel transport públic de qualitat que volem. Per a la nostra ciutat ha suposat un pas important 

en aquest sentit, de fet la parada de Bon Viatge és una de les més utilitzades. 

c. I quins inconvenients? 
 

Suposa una inversió superior als autobusos i, evidentment, ocupa un espai a la via pública. 

Però en general jo diria que els beneficis suposen en molt als inconvenients. 

d. Podria recordar què al·legaven els detractors del trambaix abans de la seva 
construcció? 
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Una mica la imatge que tenia la gent del tramvia dels anys 60 de Barcelona, un transport molt 

diferent al que és aquest, que afectava directament al trànsit, que invadi les voreres, perillós 

per als vianants. La realitat ha demostrat que això no ha estat així i que el tramvia és un 

excel·lent mitjà de transport, segur i sostenible. 

e. S’atreviria a dir, què opinen les persones contraries al tram a l’actualitat? 
 

Crec que el percentatge de les persones contràries al tramvia ha disminuït radicalment. A nivell 

institucional es reben queixes molt puntuals més fonamentades en la funcionalitat que no pas 

en el tramvia com a transport en sí. De fet ara s’ampliarà i es connectarà amb el Trambesós i 

de fet s’està posant en altres ciutats com ara a Zaragoza. 

f. A dia d’avui,  quines queixes hi ha sobre el tramvia? 
 

Tal com deia les queixes són més a nivell de funcionament: més freqüència de pas, soroll 

d’alguna via que s’està mirant, connectar Trambaix i Trambesós... 

g. Com creu que afectarà la unió del Trambaix i el trambesòs al municipi de 
Sant Joan Despí? 

 

Sens dubte, permetrà una millor mobilitat de la nostra població a la zona de l’àrea 

metropolitana nord. 

3 PREGUNTES COM A PRESIDENT DE LA ENTITAT METROPOLITANA DEL 

TRANSPORT (EMT) I VICEPRESIDENT DE LA AUTORITAT METROPOLITANA 

DEL  TRANSPORT (ATM 

a. Quina competència té la EMT sobre el tramvia? I la ATM? 
 

L’any 1990 l’EMT va introduir la idea del tramvia al Baix Llobregat convocant un concurs 

internacional de propostes, i el 1997 va impulsar la realització de la prova pilot de la Diagonal i 

l’avantprojecte de la xarxa. Arrel de la creació de l’ATM l’any 1999, les administracions que la 

formen, entre elles l’EMT, varen decidir que fos l’ATM qui convoqués el concurs de concessió i  

fes el seguiment del servei. 

b. Segons publica El Periódico, Jordi Hereu va confirmar al setembre de 2008 
que el tram creuaria la diagonal.  Ara, amb el procés participatiu de la 
Diagonal, a la població no li queda gaire clar si el Trambaix i el Trambesòs  
s’uniran per la diagonal o no. Com a membre del PSC, què pot dir al respecte?  
Les dues propostes que presentarà la Oficina tècnica de la Diagonal, per la 
reforma d’aquesta, incorporaran el TRAM? 
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La decisió de que es connectaran les dues xarxes per la Diagonal ja està presa. El procés  

participatiu és per a escollir una solució concreta, es a dir, el repartiment de l’espai de la secció 

entre vianants, bicicletes, bus, vehicle privat i tramvia. 

c. Quina és la seva opinió sobre el procés participatiu,  i.de.a Diagonal? 
 

Es tracta d’un tipus de procés al que no estem acostumats, però que en d’altres països, per 

exemple a França, ja comença a ser habitual, fins i tot està legislada la seva obligatorietat en 

alguns casos. L’experiència de la Diagonal ens serà molt útil per a posar-nos a l’alçada dels 

països més avançats en aquest aspecte. 

d. Quins creu vostè que seran els beneficis per Barcelona amb aquesta reforma 
de la Diagonal? I per l’àrea metropolitana? 

 

El creixement de Barcelona cap al Poblenou (22@) i l’àrea del Fòrum és espectacular, però li 

manca connectivitat amb la resta de la ciutat. El perllongament del tramvia per la Diagonal 

ajudarà molt a resoldre aquest problema.  

Pel que fa a l’àrea metropolitana, justament les xarxes Trambaix i Trambesòs son 

fonamentalment metropolitanes, però els manca connexió entre elles i amb el cor de la 

metròpoli, que es Barcelona. El tram de la Diagonal resoldrà aquesta mancança.  

e. Sé que és avançar-se molt, però, quan s’uneixin les dues xarxes, continuaria 
sent una única zona? Un usuari, podria anar des del Consell Comarcal fins a 
Gorg per 1,35€? El preu el decidirà la empresa gestora TRAM o la ATM? 

 

El Tramvia forma part del sistema integrat, i per tant no hi haurà cap canvi ni en les tarifes ni 

en les zones. Del Consell Comarcal a Gorg hi continuarà havent només una zona, sigui quin 

sigui el mitjà de transport emprat, entre ells el tramvia. 

f. És desitjat per administracions i governs que la majoria de la població circuli 
i arribi a Barcelona en transport públic. Malgrat aquestes intencions, a 
Barcelona treballen i estudien moltes persones de la “segona corona”  a les 
quals, “entrar” a la metròpoli en cotxe els resulta  ( avui en dia) més senzill 
(temps, flexibilitat, horaris...), tot i els embussos.  Una possible solució per tal 
d’evitar el col·lapse a Barcelona, seria que els municipis d’entrada a la ciutat, 
és a dir, els de la primera corona, disposessin de Park&Ride propers a les 
parades principal. En aquestes zones habilitades, prop de les parades 
principals, les persones de la segona corona  podrien aparcar el cotxe, i 
agafar el transport públic per moure’s en la primera corona.  Què opina 
d’aquesta mesura? Creu que seria factible? Es preveu la construcció d’algun 
Park&Ride a Sant Joan Despí prop de les parades principal de TRAM ó pel 
futur metro? Creu que Park&Rides afectarien negativament al municipi? 
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Els P&R son interessants i se n’han de fer més, però tenen un rendiment relativament baix, ja 

que un gran aparcament, per exemple de 300 places, no aparta gaire més de 400 viatgers al 

transport públic,  i l’espai vora les estacions es un bé escàs, especialment en apropar-nos al 

centre. D’altra banda, la congestió viària és també forta a la primera corona.  

Aquests aparcaments son interessants més lluny del centre, de manera que amb un tram curt 

de vehicle privat, per carreteres no congestionades, es pugui fer un tram llarg de transport 

públic, i això es dona més en les poblacions de la segona corona i al voltant de les estacions de 

ferrocarril, ja sigui Rodalies o FGC. 

g. El tramvia, ha fet en aquests darrers anys una molt bona feina unint la 
metròpoli amb els municipis perifèrics, però el problema encara resideix, i 
cada matí i cada tarda, els habitants de la perifèria que treballen i estudien a 
Barcelona, col·lapsen la ciutat. Quin creu que ha de ser el transport públic o 
la combinació de transports públics que s’haurien de potenciar per facilitar 
la entrada a la ciutat? 

 

El transport públic que ens cal és el que ja estem fent (línia 9, perllongaments L2 i L5, 

perllongaments FGC, millores de Rodalies, carril bus a la C-58...) i el que tenim planificat i que 

s’anirà fent els propers anys (tramvia Diagonal, perllongaments L1, L3, L4 ...). Es tracta de grans 

inversions que requereixen anys de projectes i obres. 

Però també estem millorant la xarxa d’autobús, tant amb material mòbil com amb nova 

senyalització dinàmica en temps real a les parades, i amb projectes nous com el Bus baix, un 

carril bus exprés tot al llarg de l’antiga C-245, de Castelldefels a Cornellà, enllaçant amb el 

tramvia. 

També considero molt important el foment de l’ús de la bicicleta, amb nous carrils i 

aparcaments, i extenent el bicing a tota l’àrea metropolitana.  

 


